
E-kirjat ja e-äänikirjat
Vaski-kirjastoilla on käytössään kaksi e-kirjoja tarjoavaa 
palvelua, suomalainen Ellibs ja yhdysvaltalainen OverDrive. 
Näiden lisäksi voit kuunnella e-äänikirjoja myös Naxos  
Spoken Word -palvelussa.

Ellibsistä löydät Suomessa julkaistua kauno- ja tietokir-
jallisuutta suomeksi ja ruotsiksi. Mukana on myös hyvä 
valikoima nuortenkirjallisuutta sekä jonkin verran englan-
ninkielistä tietokirjallisuutta.

OverDrive sisältää englanninkielistä kauno- ja tietokir-
jallisuutta laidasta laitaan. Löydät sieltä erityisen hyvät 
valikoimat nuorten ja nuorten aikuisten kaunokirjallisuutta. 
Mukana on myös pieni valikoima suomen- ja ruotsinkielistä 
kaunokirjallisuutta. 

Valkoimia voi selata suoraan Ellibsin ja OverDriven sivuilta, 
jonne pääsee verkkokirjaston yläreunasta valitsemalla  
”E-aineistot”.

Naxos Spoken Word -suoratoistopalvelun äänikirjat löydät  
Naxoksen omilta sivuilta. Voit kuunnella suoraan verkossa 
äänikirjoja englanniksi, ranskaksi ja saksaksi. Syötä vain 
kirjastokorttisi numero ”Enter Passcode” -kenttään. Voit 
kuunnella myös Naxoksen NSWL-sovelluksella.

Mitä e-aineistojen käyttöön tarvitaan?
E-kirjan lainaamiseen tarvitset vähimmillään vain Vaski-kir-
jastojen kirjastokortin sekä siihen kytketyn nelinumeroisen 
tunnusluvun. Jos sinulla ei vielä ole tunnuslukua, saat sen 
asioimalla kirjastossa. Muista ottaa henkilöllisyystodistus 
mukaasi.

Jos haluat lukea e-kirjan suoraan selaimessa, et näiden 
lisäksi tarvitse muuta kuin jatkuvan internet-yhteyden. 

Mikäli et ole internet-yhteyden äärellä pitää e-kirja lada-
ta kokonaisuudessaan tietokoneelle tai mobiililaitteelle.
Tällöin tarvitaan:
• Adobe ID -tunnus, jonka voit luoda Adoben nettisivuilla 

sekä lukuohjelma, joka vaihtelee laitteittain. Tunnus 
tarvitaan e-kirjoissa käytettyjen digitaalisten suojaus-
menetelmien vuoksi.

• Mobiilikäytössä palvelun oma sovellus

Kun käytät aineistoa (Ellibs, OverDrive) tietokoneella:
• Useimmissa kirjoissa on lukumahdollisuutena selain- 

luku. Tällöin tarvitset vain internet-yhteyden.
• Voit ladata kirjan luettavaksi Adobe Digital Editions 

-ohjelmalla (ei koske äänikirjoja)
• Ellibsin äänikirjoja voi kuunnella selaimessa
• OverDriven äänikirjoja voi kuunnella selaimessa tai  

OverDrive-ohjelmalla

Kun käytät aineistoa (Ellibs, OverDrive) älypuhelimella 
tai tabletilla:
• Tarvittava sovellus ladataan sovelluskaupasta, joka   

vaihtelee laitteen käyttöjärjestelmän mukaan
• Voit lukea ja kuunnella Ellibsin e-kirjoja ja e-äänikirjoja  

Ellibsin omalla sovelluksella
• OverDriven e-kirjat ja e-äänikirjat toimivat Libby- 

sovelluksella

Tiesitkö, että löydät kirjastosta 
e-kirjoina Harry Potterit, 
Historian jännät naiset ja Yökoulun?

Vaski-kirjastojen asiakkaana voit käyttää monia erilaisia e-palveluita. 

Kirjojen, äänikirjojen ja lehtien lukemisen lisäksi voit kuunnella musiikkia, 

käyttää erilaisia tietokantoja sekä opetella soittamaan vaikkapa ukulelea!

Löydät Vaskin e-kirja-, e-lehti ja e-musiikkiaineistot kootusti verkkokirjaston yläreunan 
valikosta ”E-aineistot” tai suoraan osoitteesta vaskikirjastot.fi/e-vaski. Täältä löydät myös 
tarkemmat e-kirjojen käyttöohjeet.

KÄYTÄTHÄN 
AINA 

ohjelmien uusimpia 
versioita ja uusimpaan 
versioon päivitettyjä 

selaimia.



E-böcker och e-ljudböcker
Vaski-biblioteken har två e-bokstjänsteleverantörer till sitt 
förfogande: inhemska Ellibs och amerikanska OverDrive. 
Utöver dessa kan du också lyssna på ljudböcker i Naxos 
Spoken Word-tjänsten.

I Ellibs kan du läsa inhemsk skönlitteratur på svenska och 
finska. Här hittar du också en del engelskspråkig facklitte-
ratur och en del ungdomslitteratur.

I OverDrive finns ett stort urval engelskspråkig skön- och 
facklitteratur, speciellt mycket litteratur för unga och unga 
vuxna. OverDrive erbjuder också ett litet urval svensk- och 
finskspråkig litteratur.

Du kan bekanta dig med utbudet på Ellibs och OverDrives 
sidor genom att välja ”E-material” i nätbibliotekets meny. 

I Naxos Spoken Word -direktuppspelningstjänsten kan 
du lyssna på ljudböcker på engelska, franska och tyska. 
Skriv in ditt bibliotekskortnummer i ”Enter passcode”-fältet 
för att börja lyssna. Du kan också lyssna i Naxos NSWL 
applikationen.

Vad behöver jag för att låna e-böcker?
För att låna en e-bok behöver du ett Vaski-bibliotekskort 
och en egen PIN-kod. Om du inte har en PIN-kod kan du 
besöka biblioteket. Kom ihåg att ta identitetsbevis med 
dig.

Om du vill läsa boken i webbläsaren behöver du inte 
mer än ett kortnummer, en PIN-kod och en internetupp-
koppling. 

Om du inte har tillgång till en oavbruten internetupp-
koppling medan du läser, behöver boken laddas ner på en 
apparat. I så fall behövs:
• Ett Adobe ID-användarnamn, som du kan skapa på 

Adobes hemsida. Adobe ID behövs för att flytta läsar- 
rättigheten från en apparat till en annan.

• Ett läsarprogram som passar din apparat
• I mobilanvändning tjänstens egen applikation

När du läser e-böcker (Ellibs, OverDrive) på dator:
• De flesta böckerna går att läsa i webbläsaren.  

Då behöver du endast internetuppkoppling.
• Du kan använda Adobe Digital Editions-programmet 

för att läsa e-böcker utan nätuppkoppling (gäller inte  
e-ljudböcker)

• Ellibs ljudböcker kan spelas upp i webbläsaren
• OverDrive har ett eget datorprogram med samma 

namn för att lyssna på e-ljudböcker utan nätuppkopp-
ling

När du läser e-böcker på smarttelefon eller surfplatta:
• Ladda ner rätt applikation från applikationsbutiken, 

som varierar beroende på din apparat
• Ellibs e-böcker och e-ljudböcker kan du läsa i Ellibs 

egen applikation 
• OverDrive e-böcker och e-ljudböcker kan du läsa i 

Libby applikationen

Visste du att du hittar 
Bechi, Fågeltämjaren och 
Det osynliga barnet också som 
e-böcker på biblioteket?

Som Vaski-bibliotekskund kan du använda flera olika e-tjänster. 

Utöver att läsa böcker, ljudböcker och tidningar kan du lyssna på musik, 

använda olika databaser och till och med lära dig spela ukulele!

Du hittar Vaskis e-böcker, e-tidningar och e-musik i nätbibliotekets meny under fliken 
”E-material”. Här hittar du också detaljerade instruktioner för hur du lånar e-böcker. 

KOM IHÅG 
att använda de 

nyaste versionerna 
av såväl webbläsare 

som program.


